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Meio & Mensagem — Durante o Festival de Cannes, o 
CEO global da P&G (Bob McDonald) afirmou que a em-
presa buscará mais um bilhão de consumidores no 
mundo, especialmente nos mercados emergentes. 
Qual a importância do Brasil neste processo?  
Tarek Farahat — O Brasil é muito importante dentro 
da estratégia, porque é um país grande e com enor-
me potencial. Hoje, nossos produtos atingem 60% 
da população, algo em torno de 125 milhões de 
pessoas. Nosso objetivo é atingir 100% dos consu-
midores em 2015, um total de 200 milhões. Vende-
mos produtos para todas as idades, desde bebês, 
com Pampers, e queremos estar em cada lar brasi-
leiro até lá. Todos os grandes países têm operações 
com boas perspectivas – México, China, Índia, Ará-
bia Saudita e Reino Unido, por exemplo. Mas se 
olharmos para o quanto o brasileiro gasta em média 
com produtos da P&G, por dia, notaremos que é 
um valor muito pequeno ainda, de R$ 11. Nos Es-
tados Unidos, para comparar, o valor sobe para R$ 
200. No México, que é um país com características 
parecidas com as do Brasil, são R$ 40.  
  
M&M — Qual o valor que imagina que o consumidor 
brasileiro possa gastar com produtos da P&G?  
Farahat — Se compararmos com outros países, o 
México tem uma economia parecida, mas lá o valor 
é muito maior. Mas podemos chegar nisso (R$ 40). 
As perspectivas aqui são muito grandes. A cidade 
de São Paulo é uma das 100 maiores economias do 
mundo, em comparação, inclusive, com alguns 
países, e o Brasil tem a oitava economia global. A 
sigla BRIC é boa como combinação, mas há muitas 
diferenças entre os países. A vantagem do Brasil, 

em comparação com os outros, é que ele reúne 
características únicas para o nosso mercado. Exis-
te uma alta frequência de banhos e do uso de per-
fumes e cremes. Os brasileiros dão uma grande 
importância à beleza. É também um país com boa 
infraestrutura e ambiente econômico e com cres-
cimento vigoroso da classe C. Se comparar, ninguém 
tem essas características ao mesmo tempo.   
  
M&M — A P&G tem um projeto com o governo da China 
para levar seus produtos a áreas rurais. Existe o mesmo 
esforço no Brasil, já que o objetivo é atingir a totalida-
de da população?  
Farahat — Sim. Queremos que os consumidores 
não façam grandes esforços para chegar a nossos 
produtos. Nós é que iremos até eles. Pelo modelo 
de operação no Brasil, temos por objetivo vender 
por todos os canais: hipermercados, atacado, 
pequenas lojas, drogarias. Temos parcerias com 
distribuidores, para levar os produtos a pequenas 
cidades. O consumidor da classe C está em todo 
lugar. Uma coisa ótima do Brasil é que foi criado 
um mercado de consumo interno. É um país que 
exporta muito, mas que também consome bastan-
te. E isso aumenta a qualidade de vida e cria 
muitos empregos. Conforme as pessoas passam a 
ter mais dinheiro e crédito, passam a comprar 
mais carros e televisores, e isso cria um ciclo 
positivo no qual as empresas buscam a inovação. 
Quando o crescimento de certa classe é pequeno, 
este ciclo acaba não sendo muito tangível, mas a 
classe C já ultrapassou a barreira de 90 milhões, 
é um país dentro do Brasil. Há dez anos era me-
tade disso. Todos têm que tornar seus produtos 

disponíveis para esta classe. O País hoje é um dos 
15 maiores mercados para a P&G, mas eu não 
tenho qualquer dúvida de que em breve ele se 
tornará um dos cinco mais importantes.   
  
M&M — Como a P&G investe para atender a esta demanda?  
Farahat — Estamos investindo mais em praticamen-
te todos os segmentos. Adquirimos recentemente 
uma fábrica e construímos dois centros de distribui-
ção no Rio de Janeiro. Colocamos mais capacidades 
práticas em cada planta que já temos, para atender 
à demanda, além de investimentos na logística. Con-
tratamos mais distribuidores para atender a mais 
lojas e temos um time que trabalha para assegurar, 
com as agências, que nossas marcas apareçam bem 
em cada supermercado. Toda essa estratégia é um 
sistema de atividades no qual o objetivo é construir 
marcas e ajudar a vida das pessoas.  
  
M&M — Qual o papel do marketing nessa estratégia de 
expansão?  
Farahat — Somos uma companhia de marcas. Nin-
guém vai à loja e compra um xampu da P&G, mas 
sim Pantene. E essas marcas têm características 
muito distintas entre si. A Gillette, por exemplo, 
fica na sua mente por alguma razão, que é diferen-
te de Pampers. Por isso, estamos focando agora a 
nossa comunicação por ideias. Um exemplo dessa 
estratégia foi a iniciativa na qual colocamos os jo-
gadores da Seleção Brasileira para se barbearam 
antes do jogo contra a Argentina pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo (vencido pelo Brasil por 3x1). 
Outro exemplo foi a ação de Ariel liquido, em que 
juntamos a Dona Bete da novela (Fernanda Mon-
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tenegro, que aparece em um comercial junto de 
sua filha, Fernanda Torres) e veiculamos nos 
intervalos. Isso ocorre porque queremos estar no 
programa, em algo que o país inteiro assiste. E nós 
acreditamos que o Brasil tem uma mídia muito 
forte, seja televisão ou internet. Na internet, aliás, 
o brasileiro é o que passa mais horas navegando do 
que qualquer outro.  
  
M&M — A P&G aumentou em 132% seus investimentos 
em publicidade no Brasil entre 2008 e 2009 (segundo 
o ranking Agências & Anunciantes). Já é o 23º maior do 
país. A P&G pode se tornar a número um do Brasil, assim 
como já é nos Estados Unidos e no contexto global?  
Farahat — No ano passado aumentamos os investi-
mentos de maneira dramática. Não posso dizer o 
quanto, porque os competidores lerão (chegou a R$ 
150,8 milhões em compra de mídia, segundo 
Agências & Anunciantes). E em 2010, mês a mês, 
estamos ampliando os investimentos, porque temos 
novos produtos, como o creme dental da Oral B. Nos 
últimos dois anos lançamos diversos produtos, como 
o Ariel líquido, além de produtos para cuidado com 
cabelo. Tudo isso ajudou a incrementar os investi-
mentos em publicidade. Traremos mais marcas em 
breve, certamente. Só não posso revelar quais.  
  
M&M — Como analisa a relação da P&G com suas agên-
cias (Africa, F/Nazca S&S, Grey, Leo Burnett e Publicis) 
e como funciona o fluxo de ideias entre os dois lados?  
Farahat — Acho que temos uma boa combinação, 
com agências globais e locais. No final das contas, 
queremos crescer junto com nossos parceiros, para 
que todos tenham resultados. Das agências, preci-
samos de grandes ideias que façam os consumido-
res se conectarem de maneira lógica e emotiva com 
as marcas. Não importa se a ideia vem de uma 
agência global ou local, o que importa é que elas 
tragam soluções que mudem o mercado. A ação 
com Gisele Bündchen (para Pantene) foi um 
exemplo disso, assim como o “Put your hands up” 
(para Gillette). E também lidamos com ideias 
globais que adaptamos por aqui. A intenção é tra-
balhar com tudo o que temos à nossa disposição. 
Tudo isso funciona dentro de uma estratégia global 
de marcas, que permanece por muitos anos dentro 
da companhia. O que muda é a exploração criativa 
desta ideia. Nós e nossas agências precisamos en-
tender muito bem a estratégia da marca e pensar 
no próximo passo, em como trazer isso à vida dos 
consumidores brasileiros.  
  
M&M — Em quais segmentos de atuação a P&G enxerga 
maiores perspectivas de crescimento no Brasil?   
Farahat — Todos os segmentos estão crescendo. Há, 
no entanto, alguns segmentos nos quais estamos 
ainda sub-representados. O setor de cuidados com 
cabelo, por exemplo, é muito grande no Brasil e o 
segundo maior do mundo. O consumidor daqui usa 
muito este tipo de produto e há um grande merca-
do para todos. O segmento de barba é um grande 
mercado para nós, mesmo tendo já cerca de 80% 
de share. Mas quando olhamos para a quantidade 
de vezes que os brasileiros se barbeiam, é um dos 
menores índices do mundo, duas vezes e meia por 
semana. E eles se barbeiam muito no chuveiro, sem 
creme, que não é a melhor maneira. Outro exemplo: 
está clinicamente provado que fralda de plástico é 
melhor do que a de pano para a pele do bebê. O 
pano deixa a urina em contato com a pele. É uma 
categoria na qual temos oportunidade de ajudar a 
melhorar a vida das pessoas daqui – que, aliás, têm 
características muito particulares, como os grandes 
cuidados com a higiene bucal. De modo geral, o 
consumidor brasileiro é muito exigente. Ele quer o 
produto e ter o benefício e a performance agora. 

As mulheres querem parecer bonitas imediatamen-
te. É um consumidor muito focado no presente.  
  
M&M — Como encara a competição em um mercado de 
bens de consumo que tem grandes líderes mundiais 
como Unilever e outros locais como Hypermarcas que 
investem forte para ampliar seu portfólio?  
Farahat — Eu gosto de competição, é algo bom. Por-
que ela aumenta a performance da empresa. Se al-
guém inova o outro é obrigado a inovar também, criar 
publicidade de mais qualidade. Isso é bom para os 
consumidores, que sempre terão os melhores produ-
tos. Adiciona valor para o nosso próprio mercado em 
geral. Veja a quantidade de bons trabalhos de agên-
cias de publicidade que foram criados nos últimos 
dez anos. Isso é muito bom para o mercado.  
  
M&M — O senhor esteve no Festival de Cannes deste 
ano e os organizadores têm feito um esforço a cada ano 

discurso “compre isso”, mas sim trazer as pessoas 
para o seu lado. A conversa saiu do canal de mão 
única para uma interatividade maior. O exemplo 
de Gatorade foi fantástico (case Replay). É uma 
ideia simples de se repetir uma partida muitos anos 
depois que foi muito bem associada à marca. Em 
suma, eu acho que a crise acabou sendo melhor 
para criatividade. Pelo meu ponto de vista, aliás, 
Cannes não é mais um festival de publicidade, mas 
sim de criatividade.   
  
M&M — A P&G se tornou recentemente patrocinadora 
dos Jogos Olímpicos até a edição de 2020. Como isso se 
refletirá no apoio da operação brasileira – afinal, em 
2016 os Jogos serão no Rio de Janeiro?  
Farahat — Aqui no Brasil, Gillette tem patrocinado 
o esporte há muito tempo. Fechamos patrocínio 
com a seleção e com jogadores-chave, como Kaká. 
O fato de os Jogos Olímpicos ocorrerem aqui em 

“A classe C já ultrapassou a barreira de 90 milhões, é um país 

dentro do Brasil. Há dez anos era metade disso. Todos têm que 

tornar seus produtos disponíveis para esta classe”

para levar mais anunciantes. A experiência foi válida?  
Farahat — Sem dúvida. Fiquei impressionado quan-
do fui para Cannes, em 2005 e agora em 2010, com 
a quantidade de prêmios que as agências brasileiras 
ganham. Estou feliz pelo mercado de publicidade 
daqui, até porque ele é percebido no resto do mun-
do como o melhor. Eu, aliás, ouço mais português 
do que francês em Cannes. Isso é muito bom e me 
dá orgulho. Ocorre que este cenário não teria surgi-
do sem competição. É importante para as empresas 
cruzarem essa barreira entre agência e anunciante 
e estar em Cannes para entender as tendências.
  
M&M — Quais questões relacionadas ao mercado pu-
blicitário mais lhe chamaram a atenção?  
Farahat — Eu acho, por exemplo, que a melhor 
coisa que ocorreu para a criatividade foi a crise 
econômica, porque certamente foi um grande de-
safio para as agências manterem a criatividade com 
orçamento menor. E, para mim, elas conseguiram. 
Observei também uma grande mudança no mapa 
da comunicação, com um movimento para colocar 
o consumidor na conversa. Não adianta mais o 

2016 é uma grande notícia para nós, porque poderei 
colocar força total em muitos de nossos produtos e 
nos associar a muitas atividades que irão ocorrer. 
Em 2012 nos associaremos aos Jogos, mas ainda 
não posso revelar o que faremos.  
  
M&M — As estratégias de patrocínio das marcas da P&G 
estão se voltando para o esporte?  
Farahat — Não só esporte. Estamos sempre aber-
tos a boas ideias. Patrocinamos muitas coisas e, 
se houver relação com as imagens das marcas, 
entraremos. Não vou patrocinar algo que dê mais 
retorno aos acionistas do que para marca ou co-
munidade, por exemplo. A moda, por exemplo, é 
um grande setor para a gente. Eu acho que São 
Paulo tem condições de ser, tomando-se a psico-
logia do consumidor brasileiro, a cidade da moda 
para o resto do mundo. Patrocinamos muita coisa 
de moda. Há muita criatividade e o setor cresce 
muito. E São Paulo merece esse status. Temos 
patrocínios nos esportes e também em causas 
sociais, como no caso dos Jogos Paraolímpicos É 
algo muito bom de fazer.
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